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Sammendrag af analyser ifm. organisationsstrategien  

Der er i løbet af foråret og sommeren blevet udarbejdet en række analyser og 

undersøgelser, der skal styrke grundlaget for arbejdet med organisationsstrategien. Der 

gives her en opsummering af analysernes hovedkonklusioner og pointer. De fulde analyser 

kan finde på samrådenes Podio-rum. 
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1. Medlemsanalyse 

Formål: Formålet med medlemsanalysen er at inddrage DN’s mange medlemmer, så 

medlemmernes ønsker for DN og oplevelse af organisationens udfordringer tages i 

betragtning, når strategien skal udvikles. Både de aktive medlemmer, men også dem, der 

trofast betaler kontingent, uden at involvere sig yderligere, har vigtige erfaringer og 

synspunkter at bidrage med for at sikre en strategi, der bevæger foreningen i en fælles 

retning.  

Der er også foretaget en frafaldsanalyse for bl.a. at undersøge årsager til udmeldelse, og 

hvordan man kan nedbringe den gennemsnitlige frafaldsprocent på 10% og sikre 

fastholdelse af de eksisterende medlemmer.  

Baggrund: Analysen er baseret på en kvantitativ spørgeskemaundersøgelse og omhandler 

medlemmernes syn på og ønsker til DN, medlemskabet, frivillighed og oplevede barrierer.  

Undersøgelsen er udsendt med e-mail til de 62.000 medlemmer, hvor denne haves, hvoraf 

11.169 har deltaget i undersøgelsen.  

Frafaldsanalysen består af statistiske udtræk fra DN’s medlemssystem, sammenholdt med 

tal fra branchen generelt, 10 interviews fra nyligt udmeldte medlemmer og en 

konkurrentanalyse.  

Hovedkonklusioner og vigtigste pointer:  

Medlemskabet: Støtte en organisation, der beskytter naturen og giver inspiration 

98% af medlemmerne svarer, at de er meldt ind for at støtte en organisation, der arbejder 

for at beskytte naturen. Derudover er det vigtigt for mange af medlemmerne at blive 

inspireret til at gøre en indsats for klimaet (33%), få nyttig viden fra nyheds- og 

medlemsblade (32%) og blive inspireret til at tage ud i naturen på egen hånd (28%). De er 

samlet set (87%) tilfredse med at være medlem. De fleste af medlemmerne kender til flere 

af DN’s projekter, og der er en tydelig tendens til, at jo flere projekter de kender, jo mere 

tilfredse er de. De tre mest kendte projekter er Affaldsindsamlingen, Naturens Dag og Giftfri 

Have. Flere svarer, at de er blevet medlem, fordi der er en tradition for medlemskab i 

familien, og enkelte svarer, at de kun er medlem, fordi de blev ringet op af en insisterende 

telefon-hverver.  

DN’s retning: Naturens vagthund, kompromissøgende og politisk indflydelse 

Når man spørger ind til hvilke emner, der skal fylde mest, når DN forsøger at påvirke den 

offentlige debat, er det emnerne: beskyttelse af miljø, biodiversitet, drikkevand, klima og 

mere natur, der bliver prioriteret højest. Mange kommenterer dog, at det er meget svært at 

skulle prioritere, da de gerne vil have, at DN også arbejder for havmiljø, beskyttelse af 

kystlinjer, bynær natur og mere inspiration til at benytte naturen. 80% svarer, at DN skal agere 

naturens vagthund, det vil sige kæmpe mod enhver forringelse for naturen, men også indgå 

aftaler (66%), opnå politisk indflydelse (64%) og inspirere (60%). Under dette spørgsmål står 

det også klart, at mange medlemmer ønsker langt større fokus på at støtte børn og unges 

viden om naturen, helt fra starten af, gennem f.eks. undervisningstilbud og aktiviteter.  

Af dem, som er uenige med DN’s måde at kommunikere og indgå politiske alliancer på, er 

der en klar tendens til, at de enten synes, DN går får hårdt eller for blødt til sagerne, og så 
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er der cirka lige mange, der mener det ene som det andet. Det vil sige, at dem, der er 

uenige med DN’s retning, også er uenige med hinanden.  

Organisatorisk er der en bred enighed om, at DN skal arbejde for flere medlemmer generelt 

og flere frivillige - især de unge. De mener også, at der skal være mere synlighed på 

lokalafdelingerne, hvor flere kommenterer, at de slet ikke vidste, der fandtes en 

lokalafdeling.  

Kommunikation: Generel tilfredshed – men potentiale for at øge den lokale 

kommunikation 

Helt overordnet set er medlemmerne meget tilfredse med kommunikationen – særligt 

medlemsbladet (82%) og de elektroniske nyhedsbreve (63%). Færre angiver, at de er 

tilfredse med dn.dk og aktiv.dn.dk (28%) og de sociale medier (22%), men det afspejler nok 

primært, at mange medlemmer ikke får kommunikation fra DN af disse kanaler (50% svarer 

ved ikke). Af dem, der er mindre tilfredse, hænger det sammen med en større uvidenhed, 

det er særligt omkring lokalafdelingernes kommunikation, både via Facebook og 

nyhedsbreve.  Det vil sige, at få er utilfredse, men mange til gengæld ønsker at vide mere 

om hvad der forgår, særligt i lokalafdelingerne (68%).  

Frivillighed: Ønske om at gøre en forskel for naturen – og fordi de blev spurgt 

8% af respondenterne er, eller har været frivillige i DN, og for de fleste var det for at gøre en 

forskel for naturen (67%). 24% svarer, at de blev frivillige, fordi de blev spurgt, hvilket 

understøtter konklusionen i afdelings-erfaringsundersøgelsen om, at det er effektivt at 

spørge folk personligt, om de har lyst til at bidrage. 60% er tilfredse eller meget tilfredse med 

at være frivillige. Kun 3% svarer, at de er utilfredse med at være frivillige. Til gengæld svarer 

15% "hverken/eller" og 21% svarer "ved ikke". Det giver samlet en tredjedel af de frivillige, 

som på samme tid er potentielt utilfredse eller potentielt tilfredse. Her ligger der en vigtig 

opgave i at undersøge og sikre, at den store andel af frivillige, bliver mere tilfredse fremover. 

De fleste oplevede at få en god modtagelse, da de startede, men skriver også, at de savner 

en klarere struktur omkring frivilligindsatsen og information om forskellige frivilligformer. Både 

fra DN centralt, og gennem lokalafdelingerne. Mange af de aktive nævner selv at de 

ønsker mere støtte fra sekretariatets side, til at hverve nye, og især yngre frivillige. De ønsker 

også mere støtte til fredningsarbejdet og flere kurser generelt.  

Når man spørger ind til typen af arbejdsopgaver, som folk kunne tænke sig at udføre, er det 

bemærkelsesværdigt, at der er langt større interesse for at arbejde med den type opgaver, 

som ikke på nuværende tidspunkt er kernen i lokalafdelingernes arbejde. På førstepladsen 

med 58% er arbejdet med naturpleje, dernæst ønsker 40% at deltage i Citizen science, og 

så skal man helt ned på 6. pladsen for at finde bestyrelsesarbejdet, som 17% ønsker at 

deltage i, men også er essentielt for lokalafdelingernes eksistens. Dette siger noget om, at 

et større antal af frivillige i den enkelte lokalafdeling, er vigtigt for at nå den nødvendige 

kerne, men også at de nuværende aktive, ikke nødvendigvis har de samme primære 

interesser som de fleste medlemmer.   

Frafald: Typisk indenfor det første år, og fordi de ikke havde et indtryk af DN 

På brancheplan, ligger det generelle årlige frafald på ca. 10%. Denne tendens ses også 

gennem årene hos DN, der har arbejdet strategisk og systematisk med at nedbringe 
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frafaldet og i 2019 lå med et historisk lavt frafald på 8,4%. Denne tendens ser ud til at 

fortsætte også i 2020, trods Corona-krisen dog med nogen usikkerhed. 

Det største frafald ses inden for det første år efter indmeldelse, og her er det oplagt at 

arbejde med et it og statistik, så det er muligt at sætte ind med målrettet kommunikation 

eller tilbud, før medlemmerne er i fare for at falde fra, og på den måde mindske frafaldet. 

Størstedelen af de nye medlemmer ønsker at støtte den gode sag og passe på naturen, 

miljøet og klimaet. De frafaldne medlemmer havde ikke rigtigt et indtryk af DN – andet end 

godt, hvilket gør det endnu vigtigere for os at kommunikere om sagen, og at vi skal blive 

bedre til at fortælle dem om vores medlemsfordele.  

Corona-krisen ser på nuværende tidspunkt ikke ud til at have påvirket danskernes ønsker 

om at støtte nævneværdigt. Næsten 90% af danskerne mener i høj/meget høj grad, at 

natur/klima/miljø er blevet underprioriteret. Dette vidner om, at der, trods Corona stadig, er 

et stort fokus på DN’s arbejdsområde, og at dette vil fortsætte fremover. 

Halvdelen af danskerne i NGO-undersøgelsen nævner, at de er trætte af facere og 

telemarketing. På trods af dette, forventer DN stadig at hverve 79% af de nye medlemmer 

gennem disse kanaler i 2020. Derudover nævner respondenterne, at de helst vil støtte 

gennem MobilePay, og her vil DN kunne udnytte dette markant mere i markedsføringen til 

at skabe flere bidrag samt flere medlemmer på de digitale kanaler. 

2. Erfaringer fra DN’s lokalafdelinger 

Formål: Formålet med undersøgelsen er at finde og dele erfaringer, der kan inspirere til en 

positiv udvikling af lokalafdelingerne og samarbejdet med sekretariatet. Med det afsæt er 

bestyrelsesmedlemmer i udvalgte lokalafdelinger blevet interviewet for at finde ud af, hvad 

lokalafdelingerne hver især er gode til og hvorfor. Derudover hvordan samarbejdet med 

sekretariatet fungerer. Resultaterne heraf er analyseret og enkelte steder sammenholdt 

med tidligere interne undersøgelser for at danne et billede af de gode erfaringer i 

lokalafdelingerne samt ideer til forbedring, som alle lokale afdelinger kan lade sig inspirere 

af. 

Baggrund: Der er foretaget 18 interviews med bestyrelsesmedlemmer i udvalgte 

lokalafdelinger. Desuden har sekretariatets organisationskonsulenter deltaget i en workshop 

med fokus på samme emne og spørgsmål.  

Der tages forbehold for, at denne undersøgelse ikke kan forklare alle tendenser i 

lokalafdelingerne, og selv om respondenterne samlet repræsenterer et bredt geografisk 

billede af organisationen, kan deres erfaringer, og dermed undersøgelsens konklusioner ikke 

nødvendigvis generaliseres. Det er dog stadig tilstrækkeligt data til at pege på nogle 

gennemgående tendenser, og gode erfaringer, som er værd at dele og lære af.   

Afdelingerne er udvalgt baseret på organisationskonsulenternes og styregruppens 

oplevelse af en god spredning på styrker inden for afdelingsarbejdet. Desuden er der 

tilstræbt en rimelig geografisk spredning, og for at repræsentere både land og by. I fem 

afdelinger har vi interviewet flere bestyrelsesmedlemmer for at få et mere fuldstændigt 

billede.  
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Hovedkonklusioner og vigtigste pointer:  

DN er begavet med ildsjæle 

I vores møde med de lokale formænd og bestyrelsesmedlemmer træder det tydeligt frem, 

at DN skal prise sig lykkelig over den store indsats, som bliver lagt for den grønne sag lokalt. 

Det aftvinger stor respekt at høre beretningerne om de mange opgaver, der løses. Der er 

meget godt at lære, men der er også punkter, hvor en mere målrettet støtte fra 

sekretariatets side, især til sagsarbejde, lokal presse og hvervning af nye frivillige, kan være 

en investering i det værdifulde arbejde, som lokalafdelinger lægger for dagen. 

Sekretariatet og lokalafdelingerne er to vigtige dele i Danmarks største grønne organisation, 

og jo bedre vi bliver til at samarbejde og spille hinanden gode, jo nemmere bliver det at nå 

vores fælles mål. 

Værdifulde velkomstmøder og nye frivilligtyper 

I forbindelse med lokalafdelingernes håndtering af andre frivillige, viser det store arbejde 

med individuelle velkomstmøder for nye aktive sig som et godt eksempel på, hvordan det 

betaler sig at inddrage de frivillige på deres egne præmisser og sikre sig, at de starter deres 

erfaringer som aktive ud med størst mulig personlig interesse. Under dette emne erfarer vi 

også, at der muligvis ligger et stort potentiale i arbejdet med flere forskellige frivilligtyper. 

Især ved at skabe rum til dem, som ikke ønsker at forpligte sig på længere sigt, men hellere 

end gerne vil bidrage til konkrete opgaver i forbindende med enkeltstående 

arrangementer og sager. Vi ved, at det kan være en stor udfordring at rekruttere nye 

medlemmer og frivillige, men kan også se potentialer i at prioritere de sociale 

arrangementer lokalt og helt grundlæggende skabe rum for en mere organisk frivillig-form. 

Især de unge efterspørger denne kombination. 

Struktur og intern kommunikation er vigtigt for den velfungerende bestyrelse 

Bestyrelsesarbejdet kræver mange timers indsats fordelt over mange typer af opgaver. 

Bestyrelsen er samtidig kernen i lokalafdelingernes organisering, men hvordan den præcist 

er organiseret kan variere. I de gode eksempler kan vi se, at brugen af arbejdsgrupper 

baseret på de aktives interesser samt tovholdere fungerer med stor succes. Derudover er 

det helt essentielt, at formandskabet er gode til at kommunikere og uddelegere opgaver, 

så flest mulige inddrages, og arbejdsbyrden fordeles. På samme måde har lokalafdelingen 

brug for en god to-vejs-kommunikation med sekretariatet for at være tilstrækkeligt 

informeret om organisationens overordnede projekter, men også for at lokalafdelingen kan 

række ud og modtage støtte, når de har behov for det. 

Personlig kontakt er det første skridt til det gode gensidige samarbejde 

Nogle af de vigtigste gode erfaringer, vi kan tage med, er det proaktive samarbejde med 

kommunen, som med gensidige fordele sikrer, at lokalafdelingen bliver inddraget i natur-

relaterede sager, og at deres mening bliver taget til efterretning. Ligeledes kan et godt 

forhold med de lokale medier vise sig gavnligt og opbygges, når både lokalafdeling og 

journalist kan få noget godt ud af det. Lokalafdelingerne kan f.eks. tilbyde deres hjælp ved 

at stå til rådighed til naturfaglige faktatjek og give relevante citater. På den måde kan man 

opbygge et lidt mere personligt samarbejde, som giver genklang, når mediet modtager 

læserbreve og pressemeddelelser fra lokalafdelingen.  
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For at styrke lokalafdelingens stemme i både medier og arbejdet med kommunen, kan man 

med fordel indgå samarbejde med lignende interesseorganisationer. På den måde styrkes 

både bagland og ressourcer. Det er dog en gennemgående erfaring, at disse typer af 

samarbejde oftest bygges på personlige kontakter, og man kan derfor med fordel 

kombinere dette potentiale med det eksisterende behov for et socialt fællesskab i 

foreningen, og invitere en lignende forenings aktive med på nattergale-tur, for at styrke 

fællesskabet. 

I forhold til samarbejdet med sekretariatet ønsker flere afdelinger sig bedre information om 

og inddragelse i de centrale projekter. Ligeledes er der behov for, at afdelingerne kender 

deres kontaktperson(er) i DN og ikke er bange for at tage kontakt, ligesom 

sekretariatsmedarbejdere også har et ansvar for proaktivt at henvende sig til afdelingerne 

og tilbyde deres hjælp. 

Der er gode initiativer til at nå børnefamilierne, men DN skal også have fat i de unge 

At DN skal have fokus på unge er der mange, der er enige i, men i hverdagen er det svært 

for de lokale afdelinger at finde tiden til at gøre noget ved det. At der er få unge 

medlemmer og aktive i dag gør heller ikke opgaven lettere. 

Flere afdelinger har gode erfaringer med at fokusere på børn, hvor flere peger på 

Naturfamilier som et godt initiativ. Flere af de eksisterende ture kan målrettes børn bedre 

ved at oprette turen med emnet ”børn” og skrive antal km på i turmodulet. Ture kan 

ligeledes oprettes på Naturfamilier. 

3. Interessentanalyse af DN, sommer 2020 

Formål: Formålet med interessentanalysen er at belyse centrale aktørers oplevelse af DN’s 

identitet, position, rolle og strategiske retning samt give bud på potentialer ved 

forandringstiltag inden for disse områder.  

Baggrund: Analysen er foretaget af Oxymoron, og er baseret på 39 interviews med 

interessenter fra kategorierne national politik, lokalpolitik, myndigheder/embedsværk 

(nationalt og lokalt) og ’feltet’. Analysen er udelukkende et udtryk for hvordan centrale 

aktører oplever og opfatter DN, og indeholder ikke en stillingtagen til hvorvidt aktørernes 

udsagn er rigtige eller forkerte.  

Det bemærkes at ift. det lokale niveau kan der være store forskelle fra kommune til 

kommune, og det begrænsede antal af interviews fra kommunerne (6 kommuner) gør at 

analysens resultater på det lokale niveau ikke kan generaliseres, selvom en række af de 

tværgående aktører også har udtalt sig om det lokale. 

Analysen belyser tre overordnede temaer. Disse er aktørernes opfattelse af DN ift.: 

- Organisation og arbejdsområder 

- Identitet og position 

- Strategi og ledelse 

 

 



7 
 

Analysens hovedkonklusioner 

- Kendt og respekteret med høj troværdighed og faglighed: DN er kendt, respekteret og 

særdeles troværdig som foregangsforening for store dele af ‘det grønne område.’ DN er 

kendt som en stor forening med tilsvarende stort vingefang. Foreningen breder sig over en 

lang række områder, der er direkte eller indirekte knyttet til foreningens kerne: Miljø, natur, 

biodiversitet etc. Troværdigheden som naturens og miljøets forening er stor og stærk. DN 

anerkendes nu – som tidligere – for sin tårnhøje fag-faglighed især af interessenterne fra 

”feltet” og ”national politik”.  

Nøglepersoner i organisationen er kolossalt respekterede både politisk og fagligt. Nationalt 

høster DN stor anerkendelse for at være slået ind på en vej med langt større politisk relevans 

og forståelse. Især nationalt er den politiske faglighed høj og respekteret. Nogle af 

interessenterne finder dog, at DN somme tider vinkler sin ellers høje faglighed ”lige skarpt 

nok”. Mange efterspørger et større udsyn for de større samfundsmæssige udfordringer, og 

oplever at DN somme tider løber med små sager, der måske umiddelbart gavner profilen, 

men det sker usagligt. De fremhæver, at der følger et særligt ansvar med, når man er den 

store. Det forpligter at være den store.  

Flere interessenter bemærker, at relationen til DN ofte er båret af enkelte personer eller 

fagligheder. Flere interessenter nævner personer, der ikke arbejder hos/for DN mere. Nogle 

nævner tilfælde, hvor et samarbejde med DN stoppede, fordi en medarbejder hos DN 

stoppede. 

- En position i markant og positiv bevægelse: DN ses som en forening i markant bevægelse 

i retning af en mere pragmatisk, dialogorienteret og konstruktiv kurs navnlig nationalt. Det 

ses som en entydigt positiv udvikling. Interessenterne har oplevet et tydeligt kursskifte over 

de seneste år. Aftalepapiret med Landbrug & Fødevarer i starten af 2019 opleves her som 

skelsættende. Foreningen er gået fra at være principfast og for nogle snarere krigerisk til i 

dag at stå som langt mere dialog- og løsningsorienteret. Kursskiftet tilskrives også valget af 

ny præsident, som alle respekterer for en høj professionalisme og faglighed. Men skiftet er 

ikke kommet uden hjælp fra en række lige så respekterede medarbejdere – centralt og 

lokalt. De bidrager med vigtig faglig indsigt og viden. 

Et tema i denne sammenhæng er skellet mellem denne centrale markante nyorientering 

og de lokale foreningers position. Det samlede indtryk er, at kursskiftet ikke er slået igennem 

lokalt med samme kraft – dog med lokale forskelle, især når man lytter til lokalpolitikerne. 

Flere blandt disse kvitterer for positivt samarbejde med DN lokalt. Nogle lokalforeninger 

anerkendes for deres positive engagement og samarbejde med kommune og 

lokalområde. Spørgsmålet er, om det er tegn på en ny kurs lokalt inspireret af arbejdet 

centralt – eller om det snarere er et personafhængigt resultat. Andre interessenter oplever 

dog, at DN dyrker konflikt frem for samarbejde lokalt – og somme tider som et hårdhændet 

paragrafrytteri. 

Interessenterne har generelt forståelse for DN’s rolle som naturens vagthund, der skal stille 

sig på bagbenene og gøre modstand mod de tiltag, der opleves som skadelige for miljø 

og natur. Det giver dog i nogle interessenters øjne netop et lidt for stort fokus på her-og-nu 

til skade for det langsigtede perspektiv. Det fremhæves, at vejen til politisk indflydelse gerne 

går gennem politisk relevans, proaktiv dialog og initiativ. Det opleves, at DN trods sin positive 

bevægelse fortsat agerer konservativt snarere end innovativt og reaktivt snarere end 

proaktivt. 
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- Mere sammentænkning og samarbejde: Som Danmarks store grønne organisation må DN 

nødvendigvis dække over et bredt felt af sager og dagsordener. Det anerkendes bredt. 

Udfordringen for DN er samtidig at udvikle en klar strategisk profil og samarbejdslinje med 

en prioritering af sit løbende fokus. Interessenterne ønsker derfor heller ikke, at DN 

indskrænker sit brede arbejde landet over. De efterspørger snarere en større 

sammentænkning af områderne, så de mere tydeligt spiller sammen. Klima fremhæves som 

en agenda, der udfordrer denne sammenhæng med åbenlyse dilemmaer. Der er et stort 

og gennemgående ønske om at samarbejde med DN. Flere peger på nødvendigheden af 

mere samarbejde på den grønne dagsorden. Politikerne vil gerne samarbejde om aktuelle 

agendaer som fx havvind og biodiversitet. Embedsmændene om inddragelse af borgerne 

og feltet om fx naturturisme. Enkelte peger på behovet for at prioritere det internationale 

arbejde og specielt EU højere. 

 

Analysen peger på en række potentialer der indeholder en række strategiske valg:  

- Identitet og position: Det bredere samfundsblik. Der kan ligge potentialer i yderligere 

at styrke en række bevægelser på væsentlige, strategiske dikotomier – fra det 

reaktive til det aktive, fra det negative til det positive, fra det smalle til det brede 

(både i kultur- og samfundssyn og i medlemsoptik). 

- Strategisporet: DN’s strategi bør tage afsæt i en relevant og legitim 

identitetsforståelse.  Det er en bunden opgave for DN, at skulle forene sine forskellige 

roller – både som bidsk vagthund, der kan reagere skarpt på aktuelle sager, og som 

konstruktiv politisk interessevaretager, der inddrages og lyttes til. Det er afgørende 

med strategisk retning for at tydeliggøre disse roller og samtidig binde dem sammen, 

så foreningen fremstår med klar profil og sammenhængskraft.  

- Organisationssporet: DN’s organisering skal – med respekt for de forskellige niveauers 

og organers roller – i højere grad binde foreningen sammen om fælles mål og 

værdier:  Det bør sikres, at DN både centralt og lokalt forfølger samme mål. At øge 

potentialet i samarbejde med fx erhvervsorganisationer, fonde, institutioner mv., der 

kan forøge DN’s legitimitet og handlekraft. Mærkesager og indsatser koordineres 

med henblik på synergi og effektivitet.  

- Kommunikationssporet: DN’ kommunikation bør tage afsæt i klar position i forhold til 

andre aktører og med det formål at brande foreningen (vinde medlemmer) og flytte 

de relevante holdninger (interessevaretagelse). 

 

4. Imageundersøgelse (YouGov) 

Formål med analyse: At få indsigt i den brede befolknings opfattelse af DN i sammenligning 

med andre NGO’er. Yderligere er et udsnit af virksomhedsledere også spurgt. Det særligt 

interessante ved disse analyser er deres brede målgrupper, så de kan give et praj om, hvad 

der skal til for at tiltrække nye medlemmer eller støtter. 

Baggrund: YouGov gennemfører analyserne hvert år, og organisationer kan købe adgang 

til resultaterne. Undersøgelsen er gennemført i perioden 30/4-5/5 med 2.008 interview blandt 

18-74 årige danskere. Virksomhedsundersøgelsen er gennemført blandt 250 personer, der 

har indflydelse på indgåelse af samarbejde med en hjælpeorganisation/patientforening. 
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Da undersøgelsen har et stort fokus på hjælpeorganisationer og patientforeninger kan 

konklusionerne være påvirket af, at deltagerne i mindre grad har haft grønne 

organisationer i tankerne. Derfor kan DN formodes at komme lidt dårligere ud i målingen. 

Hovedkonklusioner og vigtigste pointer:  

Corona har ikke ikke stor betydning for støtte 

Corona pandemien ser ikke ud til at mindske danskernes støtte til hjælpeorganisationer/ 

patientforeninger i 2020. Kun 4% forventer at støtte mindre i 2020 end tidligere, 7% forventer 

at støtte mere, og 81% forventer ingen ændring i deres støtte. 

7 ud af 10 kender DN 

Kræftens Bekæmpelse og Røde Kors er fortsat de bedst kendte organisationer med over 

80% kendskab. DN kendes af 71% af befolkningen med en stigende tendens over årene. 

Lidt flere kender Dyrenes Beskyttelse (74%) og Greenpeace (75%) 

Ældresagen er i 2020 organisationen med flest medlemmer i den danske befolkning. Dog 

tæt fulgt af Kræftens Bekæmpelse. På tredjepladsen findes DN. 

Kræftens Bekæmpelse er også den organisation, som flest danskere har doneret et 

pengebeløb til i løbet af de sidste tre år (29%), og her indtager Røde Kors andenpladsen. 

På 12. pladsen findes DN (5% har støttet inden for de seneste 3 år) 

Hver anden ønsker ikke at møde gade- eller telefonhververe 

Halvdelen af danskerne går uden om gadehververe (facere), når de ser dem på gaden. I 

forhold til sidste år er holdningen blevet mere negativ, i det signifikant flere går uden om 

dem, angiver at de virker negativt på holdningen til organisationen, samt at det burde 

forbydes. 

Halvdelen af befolkningen synes, at de organisationer, der ringer dem op for at opnå deres 

støtte, er irriterende, og 4 ud af 10 svarer, at opkald fra organisationer virker negativt på 

deres holdning til organisationen, der ringes fra. 

15% har en NGO i testamentet 

I 2020 har hver femte dansker skrevet testamente. Ud af disse har 15% inkluderet en NGO i 

testamentet (lidt højere end i 2018 og 2019). Flest har inkluderet Kræftens Bekæmpelse, 

Dyrenes Beskyttelse og Animal Protection i deres testamente. DN er på 6. pladsen (11%) i 

hvilke organisationer, man kunne overveje at testamentere til.   

Omtrent hver femte dansker udfører frivilligt arbejde for en hjælpeorganisation/ 

patientforening. 15% har aldrig lavet frivilligt arbejde, men kunne godt overveje det. 

Virksomheder støtter gerne NGO’er – DN har et stort potentiale 

4 ud af 10 virksomheder oplever, at de i høj grad har udbytte af samarbejdet med en NGO. 

Dette tal er dog noget lavere end sidste år. Flest samarbejder med Kræftens Bekæmpelse 

(17%), mens DN er langt nede af listen (3%). Til gengæld kunne langt flere forestille sig at 

samarbejde med DN (7%) 

Forskning og bekæmpelse af sygdomme er igen i 2020 det mest foretrukne indsatsområde 

at støtte, efterfulgt af danske udsatte børn. På tredjepladsen er natur/klima/miljø. 
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En fjerdedel forventer at donere mindre end 10.000 kr. til velgørenhed det næste år, hvilket 

er på niveau med tidligere år. Men færre forventer at bruge over 100.000 kr. og en tredjedel 

er uafklarede om beløbets størrelse (hvilket er flere end tidligere år) 

20% af virksomhederne synes, at det i høj/meget høj grad er relevant at indgå et fast 

samarbejde med en NGO. Dette er et signifikant fald i forhold til tidligere. 26% af 

virksomhederne har i dag et fast samarbejde med en eller flere NGO’er, hvilket er på højde 

med tidligere år. 

 


